
Produkt Listepris kr./L Din specialpris kr./L
BioMangan 180 NS 12,00 - 14,50
BioMangan 170 NSP 13,00 - 15,50
BioCropOptiXL 13,00 - 16,00
BioBor 150ECO 12,50 - 15,00
Ammoniumsulfat 39%  5,25 - 7,50
Bio pH Control 22,75-24,75

 Særtilbud
– for Spar Bonde medlemmer

Kvalitet koster ikke – det betaler sig… bionutria.dk

Udnyt dit medlemsskab hos Spar Bonde og gør brug af jeres store 
rabatter på BioNutria produkter.
Som Spar Bonde medlem får du 15 % rabat på alle BioMangan og BioCrop produkter og 
10 % rabat på en lang række øvrige produkter. I nedenstående kan du se, hvad du kan spare på 
udvalgte produkter. 

Produkterne fås i 500-1000 L palle tanke el-
ler 10 L dunke. Der er ingen pant eller betaling 
for emballage. Det fulde produkt sortiment og 
 listepriser ses på vor hjemme side www.bio-
nutria.dk
Du bestemmer selv leveringsdato ved  bestilling 
og betaling sker 14 dage efter  levering.
Bestilling kan også ske i vores webshop på bio-
nutria.dk – husk at skrive Spar Bonde i kom-
mentarfeltet. 

HUSK! BioNutrias pro-
dukter kan altid bestilles 
og  betales direkte hos 
vores agroteam:
Jens Erik Pust Tlf. 28 80 90 86 
Ivan Brendstrup Tlf. 27 12 69 86
Karin Fabricius Tlf. 40 37 90 86
Jørgen Jagd Tlf. 28 80 90 87

Ordrer på over 
440 L totalt er

frit leveret i Danmark. 
Ved mindre ordrer 
tillægges kr. 250,-

 moms i fragt.
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DOSERING
Laboratorietest har via titrering vist, at Bio 
pH Control kun skal tilføres med 0,15 - og 
ved meget hårdt vand 0,2 l/100 l vand.

ANVENDELSE
1.  Hæld den ønskede vandmængde i sprøj-

ten - start omrøring.
2.  Tilsæt Bio pH Control i den anbefalede do-

sering  (0,15 - 0,2 l./100 l vand).
3. Tilsæt mikronæringsstoffer
4. Tilsæt pesticider

BLANDINGER
Vi gør opmærksom på, at vi ikke påtager os 
ansvar for blanding med andre gødninger 
eller med pesticider. Inden blanding, med et 
eller flere pesticider, anbefales det, at lave 
en mindre prøve blanding. BioNutria Dan-
mark påtager sig intet ansvar for effekten 
af blandinger, men garanterer alene for 
indholdet af Bio pH Control.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
Bio pH Control skal opbevares frostfrit og 
utilgængeligt for børn. Ved håndtering skal 
bæres beskyttelseshandsker og øjenbe-
skyttelse.

FARE
Indeholder: Phosphorsyre <50 %. Forårsager svære 
ætsninger af huden og øjenskader. Bær beskyt-
telseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl 
munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT 
MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks 
af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. VED KONTAKT 
MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres 
let. Fortsæt skylning.

DEKLARATION 

Kvalitet koster ikke - det betaler sig! bionutria.dk

 Bio pH Control
Bio pH Control er en meget kraftig kompleksbinder. Den er økonomisk 
i brug og uhyre effektiv. Som følge deraf skal der kun tilsættes meget 
små mængder til sprøjtevæsken, for at opnå en betydelig pH sænkning

Vægt %

Vf 1,23

pH 0,37

 Bio pH Control
 – ved problemer med hårdt vand

BioNutria Danmark ApS  ·  Europavej 6  ·  8990 Fårup  ·  kundeservice@bionutria.dk www.bionutria.dk

Hårdt vand er et stort og dyrt problem mange steder i 
 Skandinavien og Østeuropa. Vandets hårdhed afhæn-
ger af en række katio ner, men de to, der skaber de 
 største problemer, er Cal cium (Ca) og Magnesium (Mg).
Grunden til at netop de to er i fokus er, at de danner 
belægninger i sprøjten, når de udfældes fra sprøjtevæ-
sken. Eftersom begge hænger sammen med CO3 , er pH 
i vandet højt.   
Vi har arbejdet intenst med at udvikle produktet Bio pH 
Control. Produktets sammensætning sikrer, at pH i sprøj-
tevæsken sænkes, og de skadelige effekter af CaCO3 og 
MgCO3 neutraliseres. 
Traditionelle pH sænkende produkter er sammensat af 
1 eller 2 aktivstoffer. Bio pH Control indeholder 4 aktiv-
stoffer/additiver, der udover at sænke pH sikrer, at både 
 pesticider og mikro næringsstoffer hurtigt og sikkert opta-
ges af planterne. Additiverne er unikke for Bio pH Control. 
Praktiske erfaringer indikerer, at pesticidforbruget kan 
reduceres med 30 %, når hårdt vand behandles med Bio 
pH Control. 
Flere BioNutria produkter er allerede tilsat Bio pH Control 
ved levering, det gælder: Bio Mangan 170 NSP, BioCrop 
OptiP og Bio Crop PatatoP. Afhængig af vandets hårdhed 
kan det dog være nødvendigt at tilsætte yderligere Bio 
pH Control, for at sikre det optimale pH, og dermed få fuld 
effekt af både pesticider og mikronæringsstoffer.
Ikke alle pesticider fungerer optimalt ved lavt pH. Kend 
derfor altid det optimale pH for de pesticider der anven-
des. Juster derefter sprøjtevæskens pH til det optimale 
med Bio pH Control.
Vi anbefaler, at der købes en pH-måler. Den kos ter godt et 
par tusinde og kan meget vel blive en rigtig god investering.

Kom godt i gang med pH Control
Hvis du har hårdt vand, er der helt sikkert aflejringer i 
sprøjten, også selv om der er brugt sprøjterens. De  fleste 
– hvis ikke alle sprøjterens-produkter – er basiske, og de
rengør/opløser ikke Ca og Mg aflejringer.
Det er derfor meget vigtigt, at sprøjten rengøres effektivt
med Bio pH Control, inden du anvender Bio Mangan 170
NSP, BioCrop OptiP og Bio Crop PatatoP, og inden du går i
gang med den egentlige sprøjtning.
Rengøring af sprøjten 
1.  Hæld 200-400 l. vand i sprøjten.
2.  Tilsæt 0,5 l. Bio pH Control/100 l. vand og lad det cirku-

lere i sprøjten i 30 minutter
3. Afmonter dyser og filtre  og sprøjt derefter væsken ud
4. Gentag om nødvendigt processen
Efter rengøringen er sprøjten lige så ren indvendig som
en ny sprøjte.
Sådan anvendes Bio pH Control ved udsprøjtning af 
BioNutria mikronæringsstoffer og pesticider
1.  Hæld den ønskede vandmængde i sprøjten og start

omrøring.
2.  Tilsæt Bio pH Control i den anbefalede  dosering – nor-

malt mellem 0,10 - 0,3 l./100 l vand. 
3.  Tilsæt BioNutrias mikronæringsstoffer (dog ikke bor)
4.  Tilsæt pesticider (også Betanal kan anvendes uden

problemer)
5. Tilsæt evt. bor

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores 
Agroteam – kontaktoplysninger findes på bionutria.dk 
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Vægt %

Vf 1,23

pH 0,37

EMBALLAGE
Bio pH Control 

leveres i 10 l dunke 
eller 1.000 l 

IBC container


